
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

 

Número da inscrição:       

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 25 (vinte e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 

(CINCO) alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (VUNESP, 2010) É um direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais: 

(A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário. 

(B) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

(C) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. 

(E) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias. 

 

2) (ADVISE, 2012) Aponte a alternativa em que todos os itens são meios de comunicação, 

somente, de característica escrita. 

(A) Rádio, TV e jornal. 

(B) Jornal, revista e internet. 

(C) Telefone, podcast e revista. 

(D) Podcast, jornal e TV. 

(E) Jornal, revista e carta. 

 

3) (UFG, 2019) Para prevenir epidemias de gripe, o poder público realiza, anualmente, o 

programa de:  

(A) Atendimento de saúde domiciliar.  

(B) Distribuição de vitamina c.  

(C) Arrecadação de agasalhos.  

(D) Imunização de grupos de risco. 

(E) Vacinação de crianças e adolescentes. 

 

4) (OMNI, 2021) O bioma é fundamental para evitar racionamento de água e energia no 

Brasil; tendo influência no abastecimento de 8 das 12 regiões hidrográficas do país. O 

bioma, por ter o solo mais alto, absorve a umidade e leva água para 8 das 12 bacias 

importantes para o consumo de água e geração de energia no país. 

(A) Mata Atlântica. 

(B) Pampa. 

(C) Pantanal. 

(D) Cerrado. 

(E) Caatinga. 

 

5) (VUVESP, 2010) Conforme o que dispõe a Constituição Federal, o júri tem competência 

para julgamento dos crimes: 

(A) Graves de morte cometidos culposamente. 

(B) Praticados culposamente contra a criança e o adolescente. 

(C) Hediondos. 

(D) De tráfico ilícito de entorpecentes. 

(E) Dolosos contra a vida. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  
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6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ideia 

semelhante à palavra “demonstração”:  

(A) Elucidação.  

(B) Conveniência.  

(C) Esclarecimento.  

(D) Comprovação.  

(E) Validação. 

 

7) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021) Análise o trecho: “Com o lápis de cor 

laranja, desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do 

que se sentia antes.” A palavra destacada é um:  

(A) Numeral. 

(B) Substantivo. 

(C) Verbo. 

(D) Artigo. 

(E) Nenhuma das alternativas. 

 

8) (Adaptado- Pref. Municipal de Maracanã/2019) O antônimo (sentido oposto) NÃO foi 

usado adequadamente em: 

(A) Direito – Dever. 

(B) Jovem – Velho. 

(C) Rebelião – Revolta. 

(D) Severa – Branda. 

(E) Grande – Pequeno. 

 

9) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

preposição:  

(A) Ante.  

(B) Após.  

(C) Nunca.  

(D) Contra.  

(E) Desde. 

 

10) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021) Qual o antônimo de “sorrir”?  

(A) Chorar. 

(B) Festejar. 

(C) Animar. 

(D) Comer. 

(E) Celebrar. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Vinhedo/ 2021) Assinale a alternativa que apresenta o antecessor ímpar 

imediato do número 891:  

(A) 890.  

(B) 889.  

(C) 892.  

(D) 893.  
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(E) 887. 

 

12) (Adaptado- IMPREMU/2020) Fast-food significa “comida rápida” em inglês. É um 

tipo de comida, geralmente lanches, para pessoas que não dispõem de muito tempo para 

fazer as suas refeições, e optam por alimentos que são preparados e servidos rapidamente. 

Uma rede de fast-food tem a loja matriz em Curitiba - PR e outras filiais espalhadas em 

todo o Brasil. Essa rede tem 2 528 funcionários e, nas filiais, trabalham o triplo do número 

de pessoas que trabalham na matriz. Nessas condições, qual é o número de funcionários 

que trabalham na loja matriz dessa rede?  

(A) 632 funcionários.  

(B) 843 funcionários.  

(C) 1 264 funcionários.  

(D) 1 896 funcionários. 

(E) 1 110 funcionários. 

 

13) (Pref. Desterro/2021) Em um clube, 200 pessoas estão inscritas, 120 fazem futebol, 100 

fazem natação e 60 fazem ambos os esportes. Quantos inscritos fazem apenas natação e 

quantos não fazem nenhum esporte, respectivamente?  

(A) 20 e 20. 

(B) 40 e 40. 

(C) 20 e 70. 

(D) 60 e 60. 

(E) 60 e 40. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021) Carlos é um corretor de imóveis e trabalha em uma 

imobiliária que paga aos seus corretores além de um salário fixo, uma comissão de 5% do 

valor de cada imóvel vendido. Se ele vendeu três apartamentos, cujos valores foram, 

respectivamente, R$120.000,00, R$150.000,00 e R$ 300.000,00, o valor da sua comissão 

será:  

(A) R$ 285.000,00. 

(B) R$ 2.850,00. 

(C) R$ 285,00. 

(D) R$ 28.500,00. 

(E) R$ 28,50. 

 

15) (Pref. de Turvo/2021) João precisou de 2horas e 35 minutos para viajar 200 km. 

Quantos minutos João levou para percorrer o trajeto?  

(A) 215 minutos.  

(B) 120 minutos. 

(C) 135 minutos.  

(D) 155 minutos.  

(E) 235 minutos. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

16) São atitudes que representam noções de higiene e limpeza, EXCETO: 

(A) Sempre lavar as mãos após utilizar o banheiro. 

(B) Escovar os dentes somente antes de ir dormir. 
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(C) Tomar banho todos os dias. 

(D) Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição. 

(E) Usar roupas limpas. 

 

17) Leia as frases e assinale a alternativa correta: “O auxiliar de limpeza e serviços tem 

como obrigação”: 

(A) Manter em ordem e limpo todo material de uso diário. 

(B) Colocar o lixo retirado em locais apropriados. 

(C) Abastecer os sanitários de sabonetes, papel toalha e papel higiênico. 

(D) Cuidar e zelar pelo patrimônio público. 

(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

18) São etapas obrigatórias do processo de limpeza:  

I – Varredura.  

II - Lavagem com água e sabão/detergente.   

III – Enxágue. 

Está correto o que se afirma somente em:  

(A) Item I.  

(B) Item II.  

(C) Itens I e II.  

(D) Itens I, II e III. 

(E) Nenhum dos itens.  

 

19) A limpeza dos banheiros e vasos sanitários é fundamental no ambiente de trabalho. 

Com relação a esta afirmativa, marque a alternativa correta:  

(A) A limpeza dos banheiros deve ser feita uma vez por semana com produtos de limpeza. 

(B) A limpeza dos banheiros deve ser feita diariamente com produtos de limpeza adequados.  

(C) Ao limpar o piso, a recomendação é usar pano seco.  

(D) Apenas limpar os vasos sanitários todos os dias, o piso não é necessário.  

(E) Fazer a limpeza uma vez por semana. 

 

20) São materiais usados na limpeza, EXCETO:  

(A) Água sanitária.  

(B) Cloro.  

(C) Desinfetante.  

(D) Pó descolorante. 

(E) Detergente. 

 

21) A imagem ilustrada abaixo alerta para que se tome cuidado com: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Lama à frente.  

(B) Cimento fresco.  
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(C) Piso escorregadio.  

(D) Degraus inclinados.  

(E) Crianças praticando esportes. 

 

22) Assinale a alternativa que corresponde a um EPI (Equipamento de Proteção 

Individual), indispensável no manuseio de lixo e lixeiras. 

(A) Luvas de proteção. 

(B) Camiseta regata.  

(C) Chinelo de dedo.  

(D) Óculos escuros.  

(E) Protetor auricular. 

 

23) Para proteção dos pés e pernas contra umidade, derrapagens e agentes químicos 

agressivos, o Equipamento de Proteção Individual (EPI) mais indicado é:  

(A) A perneira.  

(B) A bota de borracha.  

(C) O calçado condutivo.  

(D) A botina de couro.  

(E) A bota de couro. 

 

24) Sobre a “coleta seletiva” é correto afirmar que o recipiente de cor amarela deve 

receber resíduos de:  

(A) Hospitais.  

(B) Madeiras.  

(C) Metais.  

(D) Vidros. 

(E) Papel.  

 

25) Quem o funcionário público deve tratar com respeito e educação no seu local de 

trabalho?  

(A) Os munícipes em geral que procurarem algum tipo de informação.  

(B) Seus colegas de trabalho um pouco mais graduados.  

(C) Somente os seus chefes e diretores.  

(D) Todas as pessoas merecem respeito e educação, independente de cargo ou condição social. 

(E) Ninguém deve ser tratado com respeito e educação.  

 

 


